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Dodatok č. 1
ROKOVACIEHO PORIADKU
Miestneho

zastupiteľstva

mestskej

časti

Bratislava-Staré Mesto

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, schválený
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 103/2011 z 13.1 2.2011
sa mení a dopÍňa takto:
1. V čl. 3 sa v odseku 5 dopÍňajú druhá a tretia veta, ktoré znejú:
„Rokovanie komisií je zásadne verejné. Komisia môže vyhlásiť svoj e rokovanie za neverejné iba
z dôvodov a za podmienok, pri ktorých možno vyhlásiť za neverej né rokovanie zastupiteľstva (čl. 5
ods. 1)."
2. V

čl.

5 sa v odseku 11 nahrádza štvrtá veta novým znením:
„Obyvateľom mestskej časti alebo iným osobám (ďalej len „obyvateľ mestskej
predsedajúci slovo po skončení vystúpení poslancov v poradí, v akom sa prihlásili."

časti") udeľuje

3. V čl. 5 sa v odseku 14 za tretiu vetu dopÍňa nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Podľa predchádzajúcej vety sa postupuje aj v prípade, že rečníkom je obyvateľ mestskej

časti."

4. V čl. 5 sa v odseku 20 sa za prvú vetu dopÍňajú druhá až piata veta, ktoré znejú:
„Informácia o všetkých uzneseniach zastupiteľstva, ktorých výkon bol pozastavený starostom, sa
predkladá na najbližšie rokovanie zastupiteľstva ako prvý bod programu. Návrh uznesenia
k informácii obsahuje návrh na potvrdenie všetkých pozastavených uznesení. O návrhoch na
potvrdenie pozastavených uznesení sa hlasuje jednotlivo. Ak sa má najbližšie plánované zasadnutie
zastupiteľstva uskutočniť neskôr ako dva mesiace po zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom bolo
schválené pozastavené uznesenie, zvolá starosta mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa
uskutočnilo najneskôr do dvoch mesiacov od schválenia pozastaveného uznesenia."
5. V čl. 5 sa dopÍňa odsek 21, ktorý znie:
„21. V rámci rokovania zastupiteľstva sa o 16.00 hod. vždy zaradí bod „vystúpenie občanov" v dÍžke
trvania maximálne 30 minút. V rámci bodu „vystúpenie občanov" môžu obyvatelia mestskej časti
vystúpiť k akejkoľvek téme, ktorá súvi sí s činnosťou samosprávy mestskej časti . Ak zastupiteľstvo
prerokuje všetky ostatné body programu do 15:00 hod. , zaradí sa bod „vystúpenie občanov" ako
posledný bod rokovania bez ohľadu na čas. Ak zastupiteľstvo skončí prerokovanie ostatných bodov
programu po 15:00 hod. , ale pred 16:00 hod. , vyhlási predsedajúci prestávku do 16:00 hod."

6. V článku 7 odsek 1O znie: „Uznesenie zastupiteľstva sa zverejňuje na webovom sídle mestskej
časti a v prípadoch stanovených osobitnými predpismi, prípadne rozhodnutím zastupiteľstva aj na
úradnej tabuli miestneho úradu.".
7. Článok 11 znie:
„Čl. 11
Interpelácie poslancov
(1) Poslanci majú právo interpelovať a požadovať informácie a vysvetlenia od starostu, členov rady,
miestneho kontrolóra, prednostu, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti,
a to vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. Na rokovaní zastupiteľstva sa interpelácia podáva ústne
alebo písomne. Mimo rokovania zastupiteľstva sa interpelácia podáva písomne organizačnému
referátu miestneho úradu.
(2) Na interpeláciu odpovedá interpelovaný spravidla písomne. Interpelovaný môže na interpeláciu
odpovedať ihneď. Ak interpelujúci považuje ústnu odpoveď interpelovaného za dostatočnú, tak sa
môže vzdať nároku na písomnú odpoveď. Formou písomnej odpovede sa poslancovi na interpeláciu
odpovedá najneskôr do 15 dní odo dňa vznesenia ústnej interpelácie alebo odo dňa doručenia
písomnej interpelácie organizačnému referátu miestneho úradu. Ak interpelovaný odpovie písomne,
kópiu pošle zároveň organizačnému referátu miestneho úradu a miestnemu kontrolórovi."
8. V čl. 12 sa v odseku 3 nahrádza tretia veta novým znením:
„Zvukový záznam sa počas volebného obdobia ukladá na organizačnom referáte miestneho úradu
a po skončení volebného obdobia sa archivuje minimálne na dobu 25 rokov."
9. V čl. 12 sa dopÍňa odsek 5, ktorý znie:
„Schválené materiály, zápisnica a zvukový záznam sa zverejňujú na webovom sídle mestskej
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Mgr. Radoslav STEVCIK
starosta mestskej časti

Schválený uznesením Miestneho
z27.10.2015.
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